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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina MICHAŁOWO

Powiat BIAŁOSTOCKI

Ulica UL. SZKOLNA Nr domu 20 Nr lokalu 

Miejscowość MICHAŁOWO Kod pocztowy 16-050 Poczta MICHAŁOWO Nr telefonu (85)6633734

Nr faksu E-mail biuro@hospicjumeliasz.pl Strona www www.hospicjumeliasz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-05-20

2011-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14185463200000 6. Numer KRS 0000328837

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Paweł Grabowski Prezes Zarządu Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Dowgier Członek Rady Fundacji TAK

Michał Zasępa Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Januszkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
a. wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i 
godnego umierania,
b. organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, 
duchowej, psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym chorym 
przewlekle, chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie 
choroby nowotworowej, oraz innym chorym nieuleczalnie w ich domach,
c. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu 
opieki nad chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej 
choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi 
nieuleczalnie w ich domach,
d. organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi 
nieuleczalnie oraz osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, 
wymagającymi opieki całodobowej, hospitalizacji ze względów 
medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla 
chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w warunkach 
hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów 
opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki 
paliatywnej i grup wsparcia,
e. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
f. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 
opieki hospicyjnej i szacunku dla życia,
g. działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, 
w tym dla personelu medycznego,
h. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja 
wolontariatu,
i. działalność charytatywna,
j. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków 
hospicyjnych opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, 
chorymi w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki 
całodobowej lub dziennej ze względów medycznych i socjalnych,
b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, 
socjalnej, psychologicznej, chorym w ich domach,
c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, 
socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum 
domowego, hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, 
dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni 
medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla osób przewlekle chorych,
e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i 
samorządowymi,
z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i 
edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami 
prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami 
prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą,
g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do 
wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na 
rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli 
dyskusyjnych, zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i 
instytucji spoza regionu,
j. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (między 
innymi propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób 
chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i 
charytatywnych,
l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
m. prowadzenie strony internetowej,
n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych 
z działalnością Fundacji i jej celami,
o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie 
prac naukowych,
p. propagowanie założeń Fundacji,
q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
r. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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1. Głównym obszarem działalności Fundacji było prowadzenie hospicjum domowego. Personel hospicjum co miesiąc przemierza 
ok 5 tys. km, aby dojechać do podopiecznych mieszkających w 5 gminach Podlasia (Michałowo, Gródek, Narew, Narewka, 
Zabłudów). Zespół hospicjum w 2021 r. składał się z: 4 lekarzy, 6 pielęgniarek, psychologa, 4 fizjoterapeutów, dietetyczki oraz 5 
opiekunek. Lekarz odwiedza chorego średnio 2 razy w miesiącu, a pielęgniarka średnio 2 razy w tygodniu. Fizjoterapeuta, 
psycholog czy dietetyk odwiedzają naszych pacjentów w zależności od potrzeb. W razie potrzeb działa zespół opiekunek, które 
odwiedzają podopiecznych, pomagają bliskim, którzy sprawują całodobową opiekę nad chorym lub w przypadku ich braku 
pomagają choremu w pielęgnacji oraz codziennych czynnościach. 
Opieką hospicjum domowego w ramach umowy z NFZ objęto 95 pacjentów wraz z ich bliskimi, średni okres opieki to 64 dni, 
natomiast średni czas oczekiwania na objęcie opieką paliatywną to 1,76 dnia. 
Opieką hospicjum domowego objęto też pacjentów, którzy nie kwalifikowali się do finansowania przez NFZ w ramach projektu 
„Dać to, czego naprawdę potrzeba”. Było ich 53, średni czas oczekiwania to 0,98 dnia, a średni czas trwania opieki to 101 dni. 

2. Przy hospicjum działa również wypożyczalnia sprzętu medycznego. Nasi podopieczni otrzymują do bezpłatnego użytku 
specjalistyczny sprzęt medyczny tj. materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne itp., który poprawia 
komfort ich życia.

3. W 2021 r. kontynuowaliśmy budowę Ośrodka Hospicyjno-Opiekuńczo-Edukacyjny, który ma być miejscem profesjonalnej 
opieki dla osób chorych zależnych. Udało się zamknąć stan surowy zamknięty oraz rozpocząć wykończenie. W lipcu 2022 
planowane jest otwarcie pierwszego skrzydła hospicjum stacjonarnego z 10 łóżkami.

4. Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza organizuje szkolenia dla rodzin lub potencjalnych opiekunów seniorów, w 2021r odbyły 
się 2 takie szkolenia. 
Dr Grabowski jest autorem książki dla dzieci pt. "Dziadek Franek", która dotyka problemu umierania bliskich w rodzinie. Książka 
ta stanowiła podstawę lekcji i pogadanek z dziećmi w wielu szkołach podstawowych, w których braliśmy udział.
Dr Grabowski wygłosił również wiele wykładów edukacyjnych m.in. działania hospicjów w czasie pandemii oraz w czasie 
wyjątkowym. 
Nasz personel stale się rozwija - bierze udział w szkoleniach, webinariach i konferencjach specjalistycznych dotyczących 
medycyny paliatywnej. Do dyspozycji personelu jest również trener- psycholog, który pomaga w walce z wypaleniem 
zawodowym. 

5. W 2021 roku zorganizowaliśmy 2 wydarzenia promocyjno-charytatywne: 
- 2 października odbył się w Narwi pierwszy piknik charytatywny na rzecz hospicjum w Makówce. Był on dobrą okazją do 
integracji środowisk lokalnych i sympatyków FHPE oraz zbierania funduszy na budowę. 
-12 grudnia odbył się charytatywny koncert kolęd i piosenek świątecznych w Hajnówce, również połączony z kwestą na budowę.
Mogliśmy również liczyć na wsparcie wolontariuszy. Dzieci z zaprzyjaźnionych szkół corocznie sadzą Pola Nadziei, czy 
przygotowują kartki świąteczne i urodzinowe dla podopiecznych. Udało się również zorganizować paczki świąteczne. 

6. W 2021 roku przeprowadziliśmy 4 kampanie na budowę ośrodka stacjonarnego: kampania 1%, czerwcowa na światło, 
wrześniowa, grudniowa. Pozyskaliśmy nowych ambasadorów i sympatyków Fundacji – Panią Alicję Majewską, Krzysztofa 
Zanussiego, Maję Komorowską, Katarzynę Olubińską.
W marcu powstał i został wyemitowany pierwszy film dokumentalny o doktorze Grabowskim i pracy hospicjum „Czekając na 
niebo”. Byliśmy również bohaterami reportaży i wywiadów m.in.,w programach Głębia Ostrości, Magazyn Ekspresu Reporterów, 
Dzień Dobry TVN, Pożyteczni.pl,  rozmowy na dachu Archidiecezji Białostockiej czy audycja dla chorych w Radio Maryja. 
Otrzymaliśmy nominację w kategorii„Dzieło–przedsięwzięcie, projekt” i wzięliśmy udział w uroczystej gali wręczenia nagród 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego”, która promuje działania i projekty obywatelskie budujące 
wspólnotę obywatelską. 
Doktor Grabowski został laureatem nagrody Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza za szczególne zasługi osób wspierających 
rolników za działalność na wiejskich terenach Podlasia. 

7. 10.03.2021 w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczysta inauguracja projektu "Dać to, czego naprawdę potrzeba", 
którego celem jest poprawa dostępności, jakości opieki oraz jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich 
opiekunów na terenach wiejskich. W ramach projektu, został zatrudniony koordynator opieki osób zależnych, który pomaga w 
odpowiednim dopasowaniu opieki oraz buduje sieć wsparcia. Dzięki projektowi mogliśmy pomóc jeszcze większej ilości osób, 
którzy nie kwalifikują się do objęcia opieką w ramach NFZ.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1100

10

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Prowadzenie Hospicjum Domowego dla osób 
nieuleczalnie chorych i zależnych na wiejskich 
terenach 5 gmin wschodniego Podlasia. Opieką 
lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, 
dietetyka i opiekunki objęte zostały osoby w 
swoich domach i ich opiekunowie. Hospicjum 
zapewnia materiały opatrunkowe i materiały do 
pielęgnacji chorych. Dla podopiecznych działa 
nieodpłatnie wypożyczalnia sprzętu 
medycznego. Edukujemy podopiecznych oraz ich 
opiekunów w zakresie promocji zdrowia. We 
współpracy z mediami propagujemy szacunek do 
życia do jego naturalnego kresu. Mówimy o 
potrzebie wspierania seniorów i osób zależnych 
szczególnie na terenach wiejskich. Jesteśmy 
autorem innowacji, która ma na celu poprawę 
dostępności do opieki zdrowotnej dla osób 
nieuleczalnie chorych na terenach wiejskich. 
Budujemy stacjonarny Ośrodek Hospicyjno-
Opiekuńczo-Edukacyjny w Makówce.

86.10.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 374 373,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 344 899,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 13 489,38 zł

e) pozostałe przychody 15 985,48 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie i prowadzenie spotkań, 
warsztatów i szkoleń dla seniorów i w grupach 
nieformalnych (przy świetlicach wiejskich, 
parafiach). Edukacja osób chorych, ich rodzin lub 
potencjalnych opiekunów seniorów. Na naszej 
stronie internetowej dostępne są  poradniki 
edukacyjne. Prowadzenie lekcji dla dzieci i 
młodzieży na podstawie książki "Dziadek 
Franek", która dotyka problemu umierania 
bliskich w rodzinie oraz przy okazji akcji Pola 
Nadziei. Uczestniczenie jako wykładowcy na 
konferencjach naukowych oraz prowadzenie 
wykładów dla studentów.

85.60.Z 0,00 zł
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 708 363,07 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 607 061,19 zł

2.4. Z innych źródeł 58 949,72 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 464 556,38 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 346 267,96 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 026 792,46 zł 0,00 zł

w 
tym:

316 719,92 zł

391 643,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

554 931,22 zł

0,00 zł

52 129,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 318 106,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

318 106,66 zł

1 368,84 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 79 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

6 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

6,00 etatów

14 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

80 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

80 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 463 594,64 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

463 594,64 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 969,32 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 391,25 zł

4 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

261 641,83 zł

261 641,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 201 952,81 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 463 594,64 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

9 670,90 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 314,01 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 NFZ finansowanie opieki nad 
pacjentami NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia 391 643,15 zł

2 PROO - Wsparcie budowy 
początkowych kapitałów 
żelaznych Edycja 2019-2020

Zwiększenie stabilności 
finansowej FHPE poprzez 
budowanie bazy darczyńców i 
kapitału żelaznego

Program Rozwoju Organizacji 
Obywatelskich

87 910,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Przychody uzyskane w roku 2021 r. z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 739 136,45 zł. 
Zostały przeznaczone na budowę nowego Hospicjum i zaprezentowane, jako przychody przyszłych okresów.
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na  na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1
 203 692,83 zł
Pozostałe środki z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymane w roku 2021 a przeznaczone na budowę 
nowego Hospicjum i zaprezentowane, jako przychody przyszłych okresów dają kwotę 7 731 574,50 zł. 
Wartość otrzymanych darowizn rzeczowych - dzieł sztuki zaprezentowanych w przychodach przyszłych okresów 
oszacowano na kwotę 20 000,00 zł.

Wydatki na budowę w roku obrotowym wyniosły ogółem 6 743 595,38 zł.

Fundacja przeprowadziła dobrowolny przegląd sprawozdania finansowego za 2021 rok. Audytorem była firma KPMG 
z siedzibą we Wrocławiu.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Paweł Grabowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-07-18
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